ΑΔΑ: ΩΖΞΡ4691Ω2-ΔΒΞ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.02.14 14:40:57
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕ∆
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
Τ.Κ. 17456, AΛΙΜΟΣ
TΗΛ. 11320

Ηµερ.14-2-2019
Αρ. Πρωτ.13928

∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2019
Πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων,
πρώην αυτοαπασχολουµένων, µε στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 2 του ν.2956/2001 (Α΄ 258),
β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70),
γ)το άρθρο 44 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύει,
δ)το άρθρο 40 του ν.4578/2018 (Α΄200),
ε) τον κανονισµό (ΕΚ) 1407/2013,
στ)τη µε αριθµό 5387/81/5-2-2019 ΚΥΑ (314/B/07.02.2019 ΦΕΚ)

η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο «πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηµατικής
ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, µε στόχο την
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας», ότι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από τις 20/2/2019 και ώρα 11η πρωϊνή, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆,
www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
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Κεφάλαιο 1
Στόχος του προγράµµατος
Σκοπός του προγράµµατος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000)
ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηµατική τους
δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις και
να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά µέσω της δηµιουργίας µίας νέας οικονοµικής
οντότητας.
Κεφάλαιο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηµατοδότηση
1. Η συνολική δαπάνη από την εφαρµογή του προγράµµατος θα ανέλθει έως το ποσό των
ογδόντα εκατοµµυρίων 80.000.000 Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από διαθέσιµους πόρους των
δύο κλάδων του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων
Απασχολουµένων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Η
δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισµό του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(ΟΑΕ∆) (ΚΑΕ 2493) και κατανέµεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2019: 30.000.000 Ευρώ
για το 2020: 20.000.000 Ευρώ
για το 2021: 20.000.000 Ευρώ
για το 2022: 10.000.000 Ευρώ
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis)
(Κανονισµού). Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισµού, το συνολικό
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια
ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε
περίοδο

τριών

οικονοµικών ετών. Επίσης, το

συνολικό

ποσό

των

ενισχύσεων

ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση που
εκτελεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Ο σχετικός
έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕ∆ µε την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από
τον δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
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οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισµού ή άλλων Κανονισµών για
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και κατά το τρέχον
οικονοµικό έτος και µε την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και
τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη, συµπεριλαµβανοµένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν
υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόµενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του
Κανονισµού).
Το προβλεπόµενο στον Κανονισµό ανώτατο όριο χορηγούµενης ενίσχυσης αφορά σε
«ενιαία» επιχείρηση. Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαµβάνονται, για τους
σκοπούς του Κανονισµού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον µία από τις
ακόλουθες σχέσεις µεταξύ τους:
α) µία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των
εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των µελών
του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση
βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής
της τελευταίας,
δ) µία επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει
συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης,
την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της
επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω
στοιχεία α) έως δ) µε µία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία
επιχείρηση.
Ως ηµεροµηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της εγκριτικής
απόφασης.
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Κεφάλαιο 3
Ρόλος του ΟΑΕ∆
Σύµφωνα:
α) µε το άρθρο 2 του ν.2956/2001 (Α΄ 258) , όπως ισχύει, µεταξύ των σκοπών του Ο.Α.Ε.∆.
είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στην
αγορά εργασίας, και
β) µε το άρθρο 29 του ν.1262/1982 ( Α΄ 70) , όπως ισχύει, για τον σκοπό της καταπολέµησης
της ανεργίας µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον
ΟΑΕ∆ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα βάσει προγραµµάτων
απασχόλησης και αυταπασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται µε αποφάσεις του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνώµη
του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆.
γ)µε την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152) όπως
ισχύει, «Συνιστάται στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) Ειδικός
Λογαριασµός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων, ο οποίος
αποτελείται από δυο κλάδους, που λειτουργούν µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια.
Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισµένους που υπάγονται στον Ε.Φ. Κ. Α. και για τους
οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016,
προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως ΟΑΕΕ και στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο δεύτερος
ασφαλισµένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής
στο τέως ΕΤΑΑ»
«Σκοπός του λογαριασµού είναι η χορήγηση βοηθήµατος ……καθώς και η ενίσχυση της
απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους ανωτέρω κλάδους».
δ)µε το άρθρο 40 του ν.4578/2018 (Α΄200), «άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι
οποίοι εντάσσονται σε προγράµµατα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας
του ΟΑΕ∆, και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθµισης, αποκτούν ασφαλιστική ενηµερότητα και παραµένουν ενήµεροι καθ' όλη τη διάρκεια
ισχύος των προγραµµάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕ∆ που λαµβάνουν οι ενταγµένοι στα
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προγράµµατα αυτά, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι
εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η µη
υπαγωγή τους σε ρύθµιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ».

Κεφάλαιο 4
∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις συµµετοχής
4.1. Οι δικαιούχοι πρέπει σωρευτικά:
1. να έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και µέχρι έξι (6)
µήνες πριν

τη δηµοσίευση της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως

6/8/2018,
2. να µην έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το µερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία
ανήκε (από 1-1-2012 έως 6-8-2018) σε συζύγους ή πρόσωπα

α΄ ή β΄ βαθµού

συγγένειας,
3. να µην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική/επιχειρηµατική δραστηριότητα στο
εξάµηνο που προηγείται της δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
ήτοι από 7/8/2018 έως 6/2/2019,
4. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
ήτοι από 7/2/2019 και µετά.
Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν έχουν
προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το
αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση)
της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.
5. να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 (Α΄ 152), τη µηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον
έτος,
6. να έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις τυχόν οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν
οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
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και να είναι ενήµεροι µε τους όρους της ρύθµισης.
Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που

αφορούν σε

προηγούµενη

επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, αποκτούν
ασφαλιστική ενηµερότητα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία
προσκοµίζουν µετά την υπαγωγή τους στο πρόγραµµα, και παραµένουν ενήµεροι καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις
τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Από το ποσό της επιχορήγησης που λαµβάνουν οι ενταγµένοι στο πρόγραµµα, όπως
αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 5, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον
ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.
Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η µη υπαγωγή τους σε ρύθµιση
βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ,
7.

να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την
ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ),

8. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκεί το πρόγραµµα και
9. οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις. H υπηρεσία διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
τύπου Α’ στο αρχείο της το οποίο, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Α/5482/2005
(Β΄400) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και εφόσον πρόκειται για Έλληνα
υπήκοο, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής
πράξης υπηρεσία. Το αρµόδιο ΚΠΑ2 απευθύνει αίτηµα προς το αρµόδιο Στρατολογικό
Γραφείο σύµφωνα µε το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην
απόφαση, για την έκδοση και αποστολή του πιστοποιητικού. Οι οµογενείς ή οι πολίτες
χωρών της ΕΕ προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καµία υποχρέωση ως
προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η
προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.
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4.2. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραµµα είτε ως ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες
(ατοµικές επιχειρήσεις), είτε ως µέλη νοµικών οντοτήτων, µε µία από τις ακόλουθες νοµικές
µορφές:
•

Οµόρρυθµη Εταιρεία (ΟΕ),

•

Ετερόρρυθµη Εταιρεία (ΕΕ), για τους οµόρρυθµους εταίρους,

•

Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ),

•

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

•

Συνεταιρισµού Εργαζοµένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Επισηµαίνεται ότι δυνητικά

δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόµενων νοµικών προσώπων,

είναι οι εταίροι - µέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του
θεσµικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των
εταίρων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.
Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων µε την ιδιότητα του µισθωτού είτε στις επιχειρήσεις
των είτε σε άλλους εργοδότες αποτελεί λόγο απόρριψης της υπαγωγής τους στο παρόν
πρόγραµµα. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
4.3. Στις περιπτώσεις νοµικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε τρία (3)
µέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1 της παρούσας και
να συµµετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο µε ίσα εταιρικά µερίδια.(∆ηλαδή στην περίπτωση 3
µελών το ποσοστό ανέρχεται σε 33.3% ανά µέλος και στην περίπτωση 2 µελών το ποσοστό
ανέρχεται σε 50% αντίστοιχα).
Στην περίπτωση που στο πρόγραµµα εντάσσεται ένα µέλος νοµικής οντότητας, αυτό θα πρέπει
να συµµετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο µε ποσοστό τουλάχιστον 51%.
Τα ποσοστά συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν µπορεί να µεταβληθούν κάτω από το
ελάχιστο, (βάσει του οποίου εντάχθηκαν), καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
4.4. Στην περίπτωση που αξιολογηθούν θετικά τα επιχειρηµατικά σχέδια των δυνητικά
δικαιούχων (προέγκριση), τα οποία υποβάλλονται µε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους,
βάσει του Κεφαλαίου 7 της παρούσας και προχωρήσουν σε σύσταση εταιρικού σχήµατος, στο
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πρόγραµµα εντάσσονται τα µέλη της νοµικής οντότητας.
Τα επιχειρηµατικά σχέδια των δικαιούχων, συνεξετάζονται (στην ίδια συνεδρίαση) από την
Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί µε απόφαση της

∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆. Σε

περίπτωση θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης), οι εγκριτικές αποφάσεις

εκδίδονται

ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δυνητικά δικαιούχους- µέλη νοµικών οντοτήτων, που έχουν
προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι τις 7/2/2019.
4.5. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να
είναι οργανωµένη σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο.
Η δηµιουργία υποκαταστήµατος, είτε κατά την διαδικασία της ένταξης είτε κατά την διάρκεια του
προγράµµατος δεν παραβιάζει τους όρους του προγράµµατος.
4.6. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
4.7. ∆εν εντάσσονται στο πρόγραµµα:
1. επαγγελµατικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά:
συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές),
2. επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού
δηµόσιας χρήσης,
3. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα,
πλανόδιες επιχειρήσεις ,τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, κλπ,
4. επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο
δίκτυο διανοµής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται, σε
εκτέλεση σχετικών συµβάσεων, άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και
τεχνογνωσία για την χρήση και την διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά:
franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),
5. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η µετά µεσηµβρίας έως την 6η
πρωινή,
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6. επιχειρήσεις

που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών

περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.
Επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείµενο
δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας
(Κ.Α.∆.), το οποίο ήταν επιλέξιµο για την υπαγωγή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.∆. κατά την περίοδο υλοποίησης του
προγράµµατος, αυτοί θα πρέπει να µην εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράµµατος.
7. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς στους οποίους δεν

εφαρµόζεται το

άρθρο 1 του Κανονισµού 1407/2013,
8. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση
που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο
πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ∆OΥ,
9. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενα προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆ από την 1η/1/2008 και εφεξής,
10. οι συστεγαζόµενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της
επιχείρησης σε ίδιο, µη διακριτό, χώρο µε άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση
επιχειρήσεων, εκδίδεται απορριπτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραµµα.
11. Αυτοαπασχολούµενοι, αµειβόµενοι µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των
οποίων ρυθµίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
12. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

Κεφάλαιο 5
∆ιάρκεια και ποσό επιχορήγησης
5.1.Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.
Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις
τους για άλλους τρεις (3) µήνες.
5.2. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
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α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές
επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο
τουλάχιστον 51%,
β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο
συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο
συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.
5.3. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:
•

η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως
τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της
παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,

•

η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως τρεις
χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου
5.2, καταβάλλεται

µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού

διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο
διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και
•

η τρίτη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως τρεις χιλιάδες
(3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ
για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά τη
λήξη του β΄εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας
επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική
λειτουργία της επιχείρησης.

Επισηµαίνεται ότι η επιχορήγηση δύναται να ανέρχεται σε ποσό µικρότερο της
επιµέρους δόσης και διαµορφώνεται ανάλογα µε τις δαπάνες που πραγµατοποιεί ο
δικαιούχος κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα χρονικά διαστήµατα. Οι δαπάνες που
πραγµατοποιούνται τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια των επιµέρους
εξαµήνων, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των επιµέρους δόσεων, δεν µεταφέρονται
καθ΄οιονδήποτε τρόπο σε επόµενα εξάµηνα για τυχόν κάλυψη επόµενων δόσεων.
5.4. Οι ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών
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οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίµηνης δέσµευσης, αίτηση για
επέκταση του διαστήµατος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον µήνες, το οποίο
ξεκινά µετά το δεκαπεντάµηνο διάστηµα του προγράµµατος (επιχορήγηση και
δέσµευση).
5.5. Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) µήνες της επέκτασης του προγράµµατος,
ορίζεται ως εξής:
•

έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές
επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό
κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

•

έως πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο
συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

•

έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν
στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

5.6. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται σε δύο δόσεις στους δικαιούχους, ως εξής:
•

η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως
δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως
δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5.2,
καταβάλλεται µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί
τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η
κανονική λειτουργία της επιχείρησης και

•

η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως
δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως
δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5.2,
καταβάλλεται µετά τη λήξη του β΄εξαµήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί
τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, στον οποίο
διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
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Κεφάλαιο 6
∆ιαδικασία υποβολής αίτησης
Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - επιχειρηµατικό σχέδιο

για υπαγωγή στο πρόγραµµα

υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου
του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).
Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων δεν υποβάλλονται µέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2)
του Οργανισµού.
Μετά την καταχώριση της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα, εµφανίζεται ο αριθµός
πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία υποβολής της.
Οι δικαιούχοι [επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών
οντοτήτων] οι οποίοι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας µετά την προέγκρισή τους
από την Επιτροπή Αξιολόγησης (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση),
υποχρεωτικά υποβάλλουν συµπληρωµατική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα το
αργότερο εντός δύο µηνών από την προέγκριση, στο αρµόδιο ΚΠΑ2 όπου ανήκουν.
Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας των δύο (2) µηνών από τη γνωστοποίηση της
θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηµατικού σχεδίου από την Επιτροπή χωρίς οι
ενδιαφερόµενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η
προέγκριση.

Κεφάλαιο 7
∆ιαδικασία υπαγωγής στο πρόγραµµα
7.1.Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραµµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:
Α)1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής - επιχειρηµατικού σχεδίου στη
σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆.
Πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχουν προηγηθεί η έναρξη νέας επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στην αρµόδια ∆ΟΥ, (η οποία θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί µετά από
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την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ήτοι από τις 7/2/2019
και µετά).
Στην περίπτωση των ανέργων που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στην αρµόδια
∆ΟΥ, οι ενδιαφερόµενοι προβαίνουν σε έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την
γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (προέγκριση) από
την Επιτροπή Αξιολόγησης και υποβάλλουν

στο ΚΠΑ2 όπου ανήκουν, συµπληρωµατική

αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα εντός της ανωτέρω προθεσµίας.

Β) 2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων
Τα προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικά σχέδια αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα
από Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης, οι οποία θα συσταθεί µε απόφαση της ∆ιοικήτριας του
ΟΑΕ∆, και η αξιολόγηση τους είναι συγκριτική.
Τα προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικά σχέδια αξιολογούνται, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Οµάδα Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής, ως προς:
•

Την χρήση της τυποποιηµένης αίτησης, µε συµπληρωµένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

•

Το ότι ο ενδιαφερόµενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κατά την ηµεροµηνία έναρξης
δραστηριότητας στη ∆ΟΥ

•

Το ότι ο ενδιαφερόµενος
επιχειρηµατικού

σχεδίου

έχει την ιδιότητα του ανέργου κατά την υποβολή του
στην

περίπτωση

που

δεν

έχει

προβεί

σε

έναρξη

δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, την οποία πρέπει να διατηρεί και κατά την έναρξη
δραστηριότητας µετά την προέγκριση.
Οµάδα

Β:

ΠΟΙΟΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ

(βαθµολογούµενα κριτήρια)
Εξετάζεται η ποιότητα, πληρότητα και ωριµότητα του Επιχειρηµατικού Σχεδίου σύµφωνα µε τα
παρακάτω κριτήρια:
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και
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λειτουργικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης. Μια απόλυτα σαφής, πλήρης και
ολοκληρωµένη περιγραφή της επιχειρηµατικής ιδέας βαθµολογείται µε 5 ή 4. Αντίστοιχα
µια µέτρια περιγραφή βαθµολογείται µε 3 ή 2, ενώ µια ελλιπής βαθµολογείται µε 1 ή 0.
2. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και επαρκής τεκµηρίωση µε ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και
επαγγελµατικής εµπειρίας. Εξετάζεται η συνάφεια του αντικειµένου δραστηριότητας της
επιχείρησης µε το περιεχόµενο σπουδών ή /και κατάρτισης ή /και επιµόρφωσης, καθώς
και µε τη σχετική επαγγελµατική εµπειρία του δυνητικά δικαιούχου. Η ύπαρξη
βεβαιωµένων σχετικών σπουδών σε συνδυασµό µε τουλάχιστον διετή επαγγελµατική
εµπειρία βαθµολογείται µε υψηλή βαθµολογία (5,4). Κατ’ αναλογία βαθµολογούνται σε
χαµηλότερη κλίµακα (3,2) η ύπαρξη λιγότερων προσόντων και εµπειρίας και η έλλειψη
αυτών (1, 0), αντίστοιχα.
3. Οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης
επιπλέον χρηµατοδοτικών πόρων, π.χ. µέσω τραπεζικού δανεισµού). Εξετάζεται και
βαθµολογείται η πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πρότασης από πλευράς: α) κόστους
αρχικής επένδυσης, β) δυνατότητας χρηµατοδότησης και γ) περιγραφής τυχόν
απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού. Μια προτεινόµενη επένδυση που έχει ρεαλιστικό
κόστος

και

επαρκή

τεκµηρίωση

χρηµατοδότησης,

βαθµολογείται µε υψηλό βαθµό (5, 4). Κατ’ αναλογία

ανεξαρτήτως

προέλευσης,

βαθµολογείται σε χαµηλότερη

κλίµακα (3, 2) η λιγότερο επαρκής τεκµηρίωση χρηµατοδότησης και αντίστοιχα η έλλειψη
αυτής βαθµολογείται µε χαµηλότερο βαθµό (1, 0).
4. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε
υφιστάµενες επιχειρήσεις και/ή συµπράξεις µεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη
δηµιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθµολογείται η ύπαρξη δικτύων
(οριζόντιες επιχειρηµατικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η
ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχηµάτων. Με υψηλό βαθµό (5,
4) βαθµολογούνται οι συµπράξεις δύο ή και περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία
επιχείρησης, καθώς και η οριζόντια ή κάθετη δικτύωση µε άλλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα
η απλή ύπαρξη επιχειρηµατικών σχέσεων βαθµολογείται µε µέτριο βαθµό (3, 2). Η
απουσία των παραπάνω συνεπάγεται χαµηλή βαθµολόγηση (1, 0).
5. Συνάφεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τοµείς οι οποίοι προσδιορίζονται από
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τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

(RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ενδεικτικά:

αγροδιατροφή, βιοµηχανία τροφίµων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και
δηµιουργικές βιοµηχανίες, περιβάλλον, τουρισµός, τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, υλικά - κατασκευές, υγεία-φάρµακα). Οι επιχειρηµατικές ιδέες που
σχετίζονται µε δηµιουργία επιχειρήσεων στους επιµέρους τοµείς των ανωτέρω κλάδων
βαθµολογούνται µε υψηλό βαθµό (5). Αντίθετα η απουσία συσχέτισης συνεπάγεται
χαµηλή βαθµολόγηση (1,0).
Σχετικά µε τα κριτήρια της οµάδας Α, που αφορούν την πληρότητα της υποβαλλόµενης
αίτησης, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του
δικαιούχου. Η µη ορθή συµπλήρωση της αίτησης

αποτελεί

λόγο αποκλεισµού από το

πρόγραµµα.
Σχετικά µε τα κριτήρια της οµάδας Β, η Επιτροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
υποβεβληµένου επιχειρηµατικού σχεδίου, τα αξιολογεί και τα βαθµολογεί σύµφωνα µε το κάθε
κριτήριο µε χρήση κλίµακας από (0 έως 5).
Προκειµένου να προεγκριθεί από την Επιτροπή το επιχειρηµατικό σχέδιο του δυνητικά
ωφελούµενου, θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία, τουλάχιστον 8.
Η

Τριµελής

Επιτροπή

Αξιολόγησης

διατηρεί

το

δικαίωµα

αναζήτησης

πρόσθετων

δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τα αναφερθέντα στο επιχειρηµατικό σχέδιο του
δικαιούχου (ενδεικτικά: δικαιολογητικά απόδειξης προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας,
τίτλους σπουδών).
Επισηµαίνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων
δύναται να πραγµατοποιούνται διασταυρώσεις δεδοµένων, ώστε να επαληθευθεί η
ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.
Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από τη ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη
τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφεροµένου για υπαγωγή στο πρόγραµµα.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τα επιχειρηµατικά σχέδια σε τακτά διαστήµατα. Η αρµόδια
υπηρεσία ενηµερώνει τους επαγγελµατίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη µε απαντητικό
έγγραφο, κατά του οποίου µπορεί να υποβληθεί ένσταση, εντός τριάντα (30) ηµερών από την
κοινοποίησή της στους ενδιαφερόµενους, ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών
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Προσφυγών [απόφαση ∆Σ 635/8-3-2016 (Β’ 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].
Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας των δύο (2) µηνών από τη γνωστοποίηση της
θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηµατικού σχεδίου από την Επιτροπή χωρίς οι
ενδιαφερόµενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η
προέγκριση.
Γ) 3ο στάδιο: Υπαγωγή
Η υπαγωγή στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον
χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕ∆.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιείται:
•

εντός ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης της θετικής
αξιολόγησης (προέγκρισης) της αίτησης-επιχειρηµατικού σχεδίου από την
Επιτροπή

όταν

η

έναρξη

δραστηριότητας

προηγείται

της

ηµεροµηνίας

αξιολόγησης και
•

εντός ενός (1) µήνα από την υποβολή της συµπληρωµατικής αίτησης ένταξης
όταν η έναρξη δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκε µετά την ηµεροµηνία της
θετικής αξιολόγησης.

Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος ορίζεται κατόπιν συνεννόησης των υπαλλήλων-ελεγκτών µε τον
δικαιούχο/ους. Οι υπάλληλοι-ελεγκτές ενηµερώσουν τον/τους δικαιούχο/ους για το σύνολο των
απαιτούµενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης.
Συγκεκριµένα ελέγχονται τα κάτωθι:
1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ∆ΟΥ (η οποία πρέπει να
συµφωνεί µε την υποβληθείσα αίτηση – επιχειρηµατικό σχέδιο), καθώς και εκτύπωση
ενεργών ΚΑ∆ από το taxisnet
2. Παραστατικά τιµολόγησης ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας
καταχωρισµένα στα επίσηµα βιβλία της επιχείρησης σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθαρής αξίας
έως του ποσού που αναλογεί στην πρώτη δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραµµα,
που αφορούν δαπάνες (ενδεικτικά: λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές
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εισφορές, λογαριασµοί - παροχές τρίτων, κ.α.).
(εξοφλητικές

αποδείξεις,

αντίγραφα

κίνησης

Παραστατικά εξόφλησης δαπανών
λογαριασµού

τραπέζης,

τραπεζικά

καταθετήρια, κινήσεις web-banking, κ.α.)
Σε περίπτωση µελών νοµικών οντοτήτων, ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος διενεργείται
ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους και από ένα ζεύγος ελεγκτών.
Κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο οι αρµόδιοι ελεγκτές υπογράφουν και αναγράφουν στα
πρωτότυπα παραστατικά τον τίτλο του προγράµµατος.
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν από την απόφαση υπαγωγής είναι επιλέξιµες
εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα επίσηµα βιβλία της επιχείρησης και καλύπτουν τις
ανάγκες της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες αυτοπαράδοσης.
3. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για εταιρεία στην οποία
συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος,
4. Μισθωτήριο συµβόλαιο επαγγελµατικής στέγης ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου από
συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄βαθµού συγγένειας, υποβληθέν στο δικτυακό τόπο
www.gsis.gr σε ισχύ ή για τους συνεταιρισµούς εργαζοµένων δωρεές ή/και
παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τρίτους σύµφωνα µε το νοµικό
καθεστώς που τους διέπει, ή τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατη βεβαίωση
δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης. Προκειµένου να δηλωθούν δαπάνες ενοικίου,
πρέπει να υφίσταται νόµιµη σύµβαση µίσθωσης. Η µίσθωση πρέπει να έχει συναφθεί
σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο το οποίο διέπει και τη διάρκειά της. Σε περίπτωση λήξης
µισθωτήριων επαγγελµατικών µισθώσεων που διέπονται από το ν. 4242/2014 (Α΄ 50)
και το άρθρο 5 του π.δ 34/1995 «Περί Εµπορικών Μισθώσεων» (Α΄ 30), πριν την
ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος, δύναται να πιστοποιούνται οι δαπάνες ενοικίου,
εφόσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι κάνει χρήση του νόµου και
εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο για τον οποίο έχει λήξει το µισθωτήριο συµβόλαιο ή
ότι εξακολουθεί να στεγάζεται στον ίδιο χώρο µε σιωπηλή παράταση.
Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιµες εάν ο εκµισθωτής είναι σύζυγος ή συνδέεται µε
τον µισθωτή δικαιούχο ή µη του προγράµµατος µε συγγένεια α΄ ή β΄ βαθµού εξ αίµατος
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ή/και εξ αγχιστείας. Εάν ο δικαιούχος/µισθωτής είναι µέλος νοµικής οντότητας, ο εν λόγω
περιορισµός ισχύει για όλους τους εταίρους. Τα ανωτέρω πιστοποιούνται µε την
προσκόµιση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης ή/και Υπεύθυνης ∆ήλωσης των
δικαιούχων.
5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλµατος, εάν απαιτείται, καθώς και εγγραφή στο
αρµόδιο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος δύναται να
διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουµένους (µε πλήρη
απασχόληση) στην επιχείρηση και σε περίπτωση εταιρείας/συνεταιρισµού εργαζοµένων
άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που
απασχολείται στην εταιρεία, είτε ένας από τους απασχολουµένους (µε πλήρη
απασχόληση) σε αυτή,
6. ∆ραστηριοποίηση σε οργανωµένο αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο.
Η δηµιουργία υποκαταστήµατος, είτε κατά την διαδικασία της ένταξης είτε κατά την διάρκεια
του προγράµµατος δεν παραβιάζει τους όρους του προγράµµατος.

7. Ως αυτοτελής επαγγελµατικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή
ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισµού) και δεν
χρησιµοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα
διαµορφωµένο) εντός της οικίας της δικαιούχου στις περιπτώσεις: α) µητέρας παιδιού
ηλικίας έως έξι (6) ετών, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, σύζυγο ή συγγενείς α΄
βαθµού µε αναπηρία 80% και άνω. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόµενες
απαιτείται να προσκοµίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κτλ από δηµόσιους φορείς.
8. Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή, στην
οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα
των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, ούτε θα χρησιµοποιηθούν σε άλλο
πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα -υπεύθυνης δήλωσης ή/και της
συµπληρωµατικής αίτησης υπαγωγής, η επιχείρηση του δικαιούχου πρέπει να είναι έτοιµη να
ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕ∆.
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Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση µεταξύ του δικαιούχου και των ελεγκτών για τη διεξαγωγή
του επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας του ενός (1) µήνα, οι υπάλληλοιελεγκτές ορίζουν ως ηµεροµηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την παρέλευση
είκοσι

(20)

ηµερών

από

την

ηµεροµηνία

της

προέγκρισης

ή

της υποβολής της

συµπληρωµατικής αίτησης υπαγωγής (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 3ο στάδιο της παρούσας
∆ηµόσιας Πρόσκλησης).
Όταν ο δικαιούχος δεν διαθέτει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν µπορεί να είναι παρών
κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου εντός
σύντοµου χρονικού διαστήµατος και εντός της προθεσµίας του ενός (1) µήνα.
Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράµµατος. Όλες οι προϋποθέσεις
πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ηµεροµηνία του επιτόπιου ελέγχου.
Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που ελέγχονται, αφού υπογραφούν από τους υπαλλήλουςελεγκτές, παραµένουν στον φάκελο του δικαιούχου, στην επιχείρηση. Αντίγραφα αυτών, µε την
αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, επισυνάπτονται και αποστέλλονται στο ΚΠΑ2 σε
συνέχεια του επιτόπιου ελέγχου.
Η έκθεση επιτόπιου ελέγχου αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή µη του δικαιούχου
στο πρόγραµµα και είναι δεσµευτική για την έκδοση σύµφωνης µε αυτήν απόφασης
από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας.
Κατόπιν, και σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του επιτόπιου ελέγχου,

ο Προϊστάµενος του

αρµόδιου ΚΠΑ2 εκδίδει την απόφαση υπαγωγής ή απόρριψης στο πρόγραµµα, και ο αρµόδιος
χειριστής του «συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων» ενηµερώνει ανάλογα το πληροφοριακό
σύστηµα (http://ait.oaed.gr).
Η σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική) και το αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, µε την
υπογραφή του προϊσταµένου και το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (που έλαβε η έκθεση ως
εισερχόµενο), αποστέλλεται στην επιχείρηση.
Συνηµµένα, η Υπηρεσία µπορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά διαστήµατα µέσα στα οποία η
επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
καταβολή της επιχορήγησης (α΄δόση και επιµέρους δόσεις).
Ως ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της
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απόφασης υπαγωγής από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου ΚΠΑ2.

Κεφάλαιο 8
Τεκµηρίωση λειτουργίας – Παραστατικά
8.1.Τεκµηρίωση λειτουργίας
Ως τεκµηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για
την ικανοποίηση του στόχου του προγράµµατος οι οποίες αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως ισχύει.
Επιλέξιµες πραγµατικές δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες έχουν πράγµατι καταβληθεί
και αντιστοιχούν σε πραγµατοποιηθείσες από τους δικαιούχους πληρωµές, δικαιολογούνται
από τους όρους και τους στόχους του προγράµµατος και τεκµηριώνονται από εξοφληµένα
τιµολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας.
Οι πραγµατικές δαπάνες πρέπει να είναι εύλογες, τεκµηριωµένες και σύµφωνες µε την αρχή
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Εύλογες χαρακτηρίζονται οι δαπάνες όταν υπάρχουν
αντικειµενικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπερβαίνουν τις τρέχουσες τιµές της αγοράς ή
το σύνηθες κόστος του δικαιούχου για το φυσικό αντικείµενο στο οποίο αντιστοιχούν.
Επιλέξιµες θεωρούνται και οι δαπάνες, µε ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης το 50% της
α΄δόσης της παράτασης, που πραγµατοποιούνται κατά το τρίµηνο διάστηµα της δέσµευσης
για τους δικαιούχους οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση παράτασης για δώδεκα (12) επιπλέον
µήνες.
Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο
υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και
ανόθευτη εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύµφωνα µε αποδεκτές λογιστικές
πρακτικές.
8.2. Ως επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος λογίζονται οι εξής:
1. Λειτουργικά έξοδα
Ενδεικτικά περιλαµβάνονται:
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•

ενοίκια

επαγγελµατικού

χώρου

(Περιλαµβάνει

το

κόστος

ενοικίων

της

επαγγελµατικής/εµπορικής χρήσης του µισθωµένου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται η
επιχείρηση. Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιµες εφόσον ο µισθωτής, δικαιούχος ή
µη του προγράµµατος, είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθµού (εξ αίµατος και εξ
αγχιστείας) µε τον εκµισθωτή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος/µισθωτής είναι νοµικό
πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισµός ισχύει για όλους τους εταίρους του δικαιούχου.
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο εκµισθωτής είναι νοµικό πρόσωπο, ο εν λόγω
περιορισµός καταλαµβάνει και όλους τους εταίρους/µετόχους (φυσικά πρόσωπα) του
εκµισθωτή σε σχέση µε το δικαιούχο/µισθωτή (είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως
εταίροι/µέτοχοι του νοµικού προσώπου). Το χαρτόσηµο αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη. Στην
περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη του ενοικίου δεν συµπεριλαµβάνει το χαρτόσηµο, η
δαπάνη εξακολουθεί να είναι επιλέξιµη. Ως παραστατικό καταβολής ενοικίου, λογίζεται το
αντίστοιχο αποδεικτικό κατάθεσης του ενοικίου στον τραπεζικό λογαριασµό του µισθωτή.
Σε κάθε περίπτωση, προκειµένου να δηλωθούν δαπάνες ενοικίου, θα πρέπει να
υφίσταται νόµιµη µίσθωση η οποία πρέπει να έχει συναφθεί σύµφωνα µε το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο που διέπει και τη διάρκειά της και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα
οριζόµενα από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία).
Σε περίπτωση λήξης µισθωτήριων επαγγελµατικών µισθώσεων που διέπονται από το ν.
4242/2014 (Α΄ 50) και το άρθρο 5 του π.δ 34/1995 «Περί Εµπορικών Μισθώσεων» (Α΄
30), πριν την ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος, δύναται να πιστοποιούνται οι
δαπάνες ενοικίου, εφόσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι κάνει χρήση
του νόµου και εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο για τον οποίο έχει λήξει το µισθωτήριο
συµβόλαιο ή ότι εξακολουθεί να στεγάζεται στον ίδιο χώρο µε σιωπηλή παράταση.
Επισηµαίνεται ότι η προκαταβολή δαπανών ενοικίου που υπερβαίνουν το επιλέξιµο κάθε
φορά χρονικό διάστηµα, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 5.3 της παρούσας, δεν
αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη του προγράµµατος.

•

δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελµατικής τηλεφωνίας, ύδρευσης,
θέρµανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρουµένων όσων βαρύνουν τον
ιδιοκτήτη). Γίνονται δεκτές οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά τον
επαγγελµατικό χώρο. Επιλέξιµοι είναι µόνο οι λογαριασµοί που εκδίδονται στην
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επωνυµία της επιχείρησης. Το κόστος σύνδεσης µε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρισµού,
ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, κτλ., δεν είναι επιλέξιµο.
Επισηµαίνεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ως αυτοτελής επαγγελµατικός χώρος, ο
οποίος αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία και διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και του
οποίου δεν γίνεται µε οποιοδήποτε τρόπο χρήση ως κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας), πλην
της εξαίρεσης της παραγράφου 6 του κεφαλαίου 6 της παρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης .

2. ∆απάνες για αµοιβές τρίτων
Ενδεικτικά περιλαµβάνονται:
•

νοµική, συµβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηµατικού
σχεδίου, δαπάνες επαγγελµατικής κατάρτισης, συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά /
εφηµερίδες / βάσεις δεδοµένων / επιστηµονικούς διαδικτυακούς κόµβους, κόστος
παρακολούθησης ηµερίδων/συνεδρίων. Οι προαναφερόµενες είναι επιλέξιµες µε την
προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ειδικότερα η επιλέξιµη δαπάνη για επιχειρηµατική αµοιβή που αφορά στη σύνταξη, υποβολή
και παρακολούθηση του προτεινόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου, δεν θα υπερβαίνει το ποσό
των πεντακοσίων (500) Ευρώ.
Οι συνολικές επιλέξιµες δαπάνες για αµοιβές νοµικής και λογιστικής υποστήριξης δεν θα
υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος.
Η επαγγελµατική κατάρτιση µπορεί να αφορά είτε τον δικαιούχο είτε το προσωπικό της
επιχείρησης και πρέπει να υλοποιηθεί από πιστοποιηµένο φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης.
3.∆απάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και
συµµετοχής σε εκθέσεις
Ενδεικτικά περιλαµβάνονται:
•

σχεδιασµός και εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων και αφισών, διαφηµιστική καταχώρηση σε
ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά /
εξειδικευµένα για το αντικείµενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά µέσα, έξοδα συµµετοχής σε
επαγγελµατικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού µε θέµα συναφές µε τη δραστηριότητα
της επιχείρησης (συµπεριλαµβάνονται το κόστος συµµετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η
κατασκευή περιπτέρου) προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση συµµετοχής από τον αρµόδιο
φορέα διοργάνωσης της έκθεσης, σχεδιασµός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας, καθώς
και αναβάθµιση υπάρχουσας ιστοσελίδας µόνο για προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ.
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∆εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής για τη
συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια και επαγγελµατικές εκθέσεις του εσωτερικού ή του
εξωτερικού. Η επιλέξιµη δαπάνη που αφορά τον σχεδιασµό και την κατασκευή εταιρικής
ιστοσελίδας και η συντήρησή της, στο πλαίσιο της προβολής και διαφήµισης της επιχείρησης,
δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράµµατος.

4.Προµήθεια αναλωσίµων
Ενδεικτικά περιλαµβάνονται:
•

δαπάνες προµήθειας αναλώσιµων υλικών που έχουν άµεση σχέση µε τη λειτουργία της
επιχείρησης.

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες αναλωσίµων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους
δεν συνάδει µε το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής του δικαιούχου και µε τη φύση του
επιχειρηµατικού σχεδίου (πχ δαπάνες για αγορά µελανιών όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει
εκτυπωτή).

5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία - εταίρων)
Επιλέξιµη δαπάνη αποτελούν οι εξοφληµένες ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία και των
εταίρων σε περίπτωση σύστασης νοµικής οντότητας (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής
ασφάλισης) που αφορούν στη νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα.

6.Ανεξόφλητες Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία - εταίρων)
Ως επιλέξιµη δαπάνη θεωρείται το ποσό των ανεξόφλητων ασφαλιστικών εισφορών προς τον
ΕΦΚΑ από προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 25% της δυνητικά, ανά επιµέρους δόση, ανώτατης επιχορήγησης.
Παράδειγµα: ∆ικαιούχος ατοµικός επαγγελµατίας υποβάλλει παραστατικά δαπανών στο ΚΠΑ2
προκειµένου να λάβει τη 2η δόση της επιχορήγησης ύψους 4.000 Ευρώ. Στα παραστατικά
περιλαµβάνονται εκτός των δαπανών και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 40 του
ν.4578/2018, στην οποία αναγράφεται ποσό οφειλής προς τον ΕΦΚΑ, ύψους 2.000 Ευρώ. Το
ποσό των δαπανών που πραγµατοποίησε στο κρίσιµο εξάµηνο, ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Το
25% της δυνητικά ανώτατης επιχορήγησης της 2ης δόσης των 4.000 Ευρώ, που µπορεί να
παρακρατηθεί από τις ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ.
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Συνεπώς στον δικαιούχο εγκρίνεται η επιχορήγηση ποσού ύψους 3.500 Ευρώ, εκ των οποίων
οι 2.500 Ευρώ θα πιστωθούν στον τραπεζικό του λογαριασµό, τα δε 1.000 Ευρώ θα
παρακρατηθούν και θα αποδοθούν στον ΕΦΚΑ.

7.Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Περιλαµβάνει τις δαπάνες µισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζοµένου/νων (νέα πρόσληψη
µετά την ηµεροµηνία υπαγωγής στο πρόγραµµα) της επιχείρησης µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας (όχι απαραίτητα για συνεχόµενες περιόδους απασχόλησης) κατά τη διάρκεια
επιλεξιµότητας του επιχειρηµατικού σχεδίου. Στο µισθολογικό κόστος περιλαµβάνονται όλες οι
νόµιµες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές (εργαζοµένου και εργοδότη) σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του
∆ηµοσίου, εξαιρουµένης της αποζηµίωσης απόλυσης. Προκειµένου να είναι επιλέξιµο το
µισθολογικό κόστος, πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του εργαζοµένου, να
έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόµενου και εργοδότη) και να έχει
αποδοθεί ο αντίστοιχος φόρος µισθωτών υπηρεσιών, καθώς και οτιδήποτε επιπλέον απαιτείται
βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές
(πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο
αντίστοιχος φόρος, δύναται να πιστοποιηθούν µόνο οι ως άνω καθαρές αποδοχές, υπό τον όρο
ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθµιση των οφειλών του, την οποία και εξυπηρετεί. Για τα
ανωτέρω θα προσκοµίζονται τα ανάλογα τραπεζικά παραστατικά {µισθοδοτικές καταστάσεις
(ατοµικές), δικαιολογητικό πληρωµής µισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασµό του εργαζόµενου
(κίνηση extrait ή καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασµό), αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών (εργαζόµενου και εργοδότη)}.
Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αµοιβών και το εύλογο του µισθολογικού
κόστους. Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της εν λόγω δαπάνης διαπιστωθεί µη
τήρηση των κατώτατων ορίων αµοιβών ή µη εύλογο µισθολογικό κόστος, θα γίνεται
αναπροσαρµογή της. Το κόστος της δηµιουργούµενης νέας θέσης εργασίας πρέπει να είναι
εύλογο και ανάλογο του χρόνου απασχόλησης.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση ένταξης του δικαιούχου σε πρόγραµµα επιχορήγησης του
ΟΑΕ∆ για τη δηµιουργία ή την διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, ως επιλέξιµη δαπάνη
θεωρείται το συνολικό µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος του προσωπικού που
απασχολείται

στην

επιχείρηση,

αφαιρουµένου
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επιχορήγησης που δικαιούται η επιχείρηση από άλλες δράσεις του ΟΑΕ∆.
8.Αποσβέσεις παγίων
Στην κατηγορία δαπάνης περιλαµβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού (ενσώµατου και
άυλου) που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της πράξης και για την περίοδο επιλεξιµότητας
αυτής. Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιµες όταν πληρούνται
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
τα πάγια στοιχεία χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης,
δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για την αγορά τους δηµόσιες επιχορηγήσεις,
ενωσιακές ή εθνικές,
υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο
λογιστικό σύστηµα που τηρεί ο δικαιούχος,
το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιµολόγια ή έγγραφα ισοδύναµης
αποδεικτικής αξίας και
οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της
πράξης

και

ειδικότερα

τη

χρονική

περίοδο

κατά

την

οποία

τα

πάγια

χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς του προγράµµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι είναι
επιλέξιµες και οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα
οποία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός
του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν {αξία αγοράς ανά τεµάχιο έως το ποσό των χιλίων
πεντακοσίων (1.500) Ευρώ χωρίς ΦΠΑ}.
Τα ανωτέρω αναφερόµενα θεωρούνται ως τεκµηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και
πιστοποιούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια που απεικονίζονται µε αντίστοιχες λογιστικές
καταχωρήσεις, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014), στα λογιστικά
βιβλία της επιχείρησης (Απλογραφικά ή ∆ιπλογραφικά) σύµφωνα µε την τηρούµενη κατηγορία.
Για να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες, η εξόφλησή τους θα πρέπει να αποτελούν
επιχειρηµατικές δαπάνες και να πραγµατοποιούνται σε συνάφεια µε τα άρθρα 22 & 23 του
Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013,ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 και ΠΟΛ.1079/6.4.2015) και το ισχύον κάθε φορά
θεσµικό πλαίσιο:
•

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων
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(500) Ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), µπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού
µέσου πληρωµής, δηλαδή µε µετρητά.
•

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των
πεντακοσίων (500) Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τµηµατική ή ολική εξόφληση της, να
γίνει µε τη χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής. Σε περίπτωση που καταβάλλονται
προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή υπηρεσίας ή όταν
πραγµατοποιούνται τµηµατικές καταβολές που αφορούν παραστατικό καθαρής αξίας άνω
των 500 Ευρώ, απαιτείται η χρήση τραπεζικού µέσου, ανεξαρτήτως του ποσού της κάθε
τµηµατικής καταβολής ή προκαταβολής.

Όταν η ενίσχυση αφορά δικαιούχους - µέλη νοµικών οντοτήτων, η δαπάνη που είναι επιλέξιµη
για έναν δικαιούχο δεν µπορεί ταυτόχρονα να είναι επιλέξιµη και για τους υπόλοιπους
δικαιούχους.
Ο ΟΑΕ∆ και οι δικαιούχοι τηρούν ειδικό φάκελο µε το σύνολο των δικαιολογητικών και
παραστατικών που αναφέρονται στην παρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση για τουλάχιστον δέκα (10)
έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
Ειδικότερα, τα παραστατικά που προσκοµίζονται για την καταβολή των επιµέρους δόσεων της
επιχορήγησης, είναι εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας
καταχωρισµένα στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωµές του προγράµµατος, αναγράφεται ο
τίτλος του, υπογράφεται από τους αρµόδιους υπαλλήλους και τα αντίγραφα διατηρούνται στον
φάκελο της επιχείρησης στην Υπηρεσία.
Κεφάλαιο 9
∆ιαδικασία καταβολής επιχορήγησης
1.Μετά την θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο δικαιούχος επιχειρηµατίας ή τα µέλη
νοµικών οντοτήτων καλούνται να προσέλθουν στην υπηρεσία µέσα σε είκοσι (20)
ηµερολογιακές ηµέρες, από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της απόφασης υπαγωγής τους
στο πρόγραµµα, και να προσκοµίσουν:
•

αίτηση καταβολής της πρώτης δόσης,

•

αντίγραφα τιµολογίων και παραστατικών εξόφλησης επιλέξιµων δαπανών µε την
αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, όπως αυτές έχουν τεθεί κατά τον επιτόπιο
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έλεγχο
•

Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, όπου απαιτείται και

•

αριθµό τραπεζικού λογαριασµού IBAN οποιασδήποτε εµπορικής τράπεζας για ατοµικές
επιχειρήσεις και εταιρικού τραπεζικού λογαριασµού IBAN οποιασδήποτε εµπορικής
τράπεζας για εταιρικά σχήµατα.

Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (χειρόγραφη ή µηχανογραφική
τήρηση)

πρέπει

να

προσκοµιστούν

αντίγραφα

των

λογιστικών

καταχωρίσεων

των

παραστατικών/στοιχείων του επιχειρηµατικού σχεδίου (π.χ. τιµολογίων, τιµολογίων παροχής
υπηρεσιών, κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της επιχείρησης.
Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων πρέπει να προσκοµιστούν
αντίγραφα των Αναλυτικών Καθολικών (καρτέλες) των λογαριασµών λογιστικής απεικόνισης
των δαπανών, αντίγραφα των λογιστικών καταχωρίσεων των παραστατικών τιµολόγησης και
εξόφλησης των δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου.
2. Κατά το δωδεκάµηνο διάστηµα της επιχορήγησης, ο δικαιούχος δεσµεύεται µε τη λήξη κάθε
εξαµήνου, από την ένταξή του στο πρόγραµµα και µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών, να
προσκοµίσει α) αίτηση στην οποία δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το
σύνολο των δαπανών του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος είναι τουλάχιστον ίσο µε το
ποσό της δεύτερης ή της τρίτης δόσης αντίστοιχα που πρόκειται να εισπράξει, όπως αυτές
απεικονίζονται σε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας
περασµένα στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών, β) αντίγραφα εξοφληµένων τιµολογίων επιλέξιµων δαπανών του αιτούµενου
χρονικού διαστήµατος καταβολής επιχορήγησης , γ) αντίγραφα του βιβλίου εσόδων - εξόδων
του ελεγχόµενου εξαµήνου ή αντίστοιχες καταστάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών. Όταν η ενίσχυση αφορά µέλη νοµικών οντοτήτων, η υποβολή της αίτησης για
καταβολή της επιχορήγησης γίνεται ταυτόχρονα και η καταβολή της επιχορήγησης αφορά τα
φυσικά πρόσωπα ως µέλη της νοµικής οντότητας, και δ) ασφαλιστική και φορολογική
ενηµερότητα όπου απαιτείται.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη δωδεκάµηνη επέκταση του προγράµµατος.
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Κεφάλαιο 10
Λοιποί όροι υλοποίησης –∆εσµεύσεις του προγράµµατος
Ο δικαιούχος του

προγράµµατος υποχρεούται να ενηµερώνει την υπηρεσία εγκαίρως και

γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει µε την αίτηση υπαγωγής.
Η ατοµική επιχείρηση/ νοµική οντότητα δικαιούχος του προγράµµατος δεν πρέπει να διακόψει
τη λειτουργία της ή να προβεί σε µεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων του
προγράµµατος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος από την ηµεροµηνία υπαγωγής στο
πρόγραµµα (συµπεριλαµβανοµένου και του διαστήµατος της επέκτασης), άλλως διακόπτεται η
επιχορήγηση µε επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο
11 της παρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
Η απασχόληση των δικαιούχων µε την ιδιότητα του µισθωτού είτε στις επιχειρήσεις των, είτε σε
άλλους εργοδότες αποτελεί λόγο διακοπής του προγράµµατος και εφαρµόζονται τα οριζόµενα
στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος από τον
δικαιούχο/ους του προγράµµατος εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος από µέλος
νοµικής οντότητας/δικαιούχου π.χ. αποχώρηση κλπ, το πρόγραµµα δεν διακόπτεται στο
σύνολό του, αλλά µόνο ως προς τον (πρώην) δικαιούχο που έχει διαπιστωθεί η
παράβαση των όρων του προγράµµατος και εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 11
της παρούσας, µε αναζήτηση του τυχόν αναλογούντος ποσού επιχορήγησης από την νοµική
οντότητα,µόνο ως προς τον πρώην δικαιούχο του προγράµµατος.
Επισηµαίνεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς για κάθε φάση του προγράµµατος , µε
την προϋπόθεση ότι κατά την επέκταση το προγράµµατος στο δεύτερο δωδεκάµηνο οι
κυρώσεις θα επιβληθούν αυτοτελώς µόνο εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει µετά τη λήξη του
πρώτου δωδεκαµήνου συµπεριλαµβανοµένης και της τρίµηνης δέσµευσης.
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Κεφάλαιο 11
∆ιακοπή επιχορήγησης - ∆ηµοσιονοµική διόρθωση
Εάν διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων, µετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της
επιχορήγησης στην επιχείρηση, για την απόδοση στον ΟΑΕ∆, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982 (70 Α΄), οι διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του
ν.4270/2014 (143 Α΄) και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974).
Μετά τη διαπίστωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος, το αρµόδιο
ΚΠΑ2 δεν καταβάλει ή συµψηφίζει κανένα ποσό επιχορήγησης.
Σε περίπτωση διακοπής, το αναλογούν προς επιστροφή ποσό υπολογίζεται αυτοτελώς µε
βάση τη χρονική περίοδο στην οποία εµφανίζεται ο λόγος διακοπής (είτε κατά το αρχικό
15µηνο του προγράµµατος, είτε κατά το 12µηνο της επέκτασης).
Όσον αφορά στους επιτόπιους ελέγχους (επιτόπιες επαληθεύσεις) που διενεργούνται κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος, οι αρµόδιοι υπάλληλοι-ελεγκτές του Ο.Α.Ε.∆.
συντάσσουν εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, εκθέσεις
επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης µε βάση τη λίστα ελέγχου, καθώς και τον διοικητικό έλεγχο,
σε συνεργασία µε τους υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2 .
Η Έκθεση Επιτόπιας / ∆ιοικητικής Επαλήθευσης εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο, δηλαδή
τον Προϊστάµενο του ΚΠΑ2, και κατόπιν κοινοποιείται εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών από
την σύνταξή της στον δικαιούχο προκειµένου να ενηµερωθεί, για την προτεινόµενηδηµοσιονοµική διόρθωση και την ανάκτηση του ποσού.
Η µη συµπλήρωση του ανώτατου εγκριθέντος ποσού ενίσχυσης των επιµέρους δόσεων της
παραγράφου 3 του κεφαλαίου 5 της παρούσας, λόγω έλλειψης σχετικών παραστατικών από
τους δικαιούχους, δεν αποτελεί λόγο διακοπής του προγράµµατος και απόρριψης του
αιτήµατος για καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος από µέλος
νοµικής οντότητας/δικαιούχου π.χ. αποχώρηση κλπ, το πρόγραµµα δεν διακόπτεται στο
σύνολό του, αλλά µόνο ως προς τον (πρώην) δικαιούχο που έχει διαπιστωθεί η
παράβαση των όρων του προγράµµατος και εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο παρών
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κεφάλαιο, µε αναζήτηση του τυχόν αναλογούντος ποσού επιχορήγησης από την νοµική
οντότητα,µόνο ως προς τον πρώην δικαιούχο του προγράµµατος.
Για τους υπόλοιπους εταίρους το ποσό της αρχικής εγκριθείσας ενίσχυσης δεν µεταβάλλεται
ανεξάρτητα εάν το ποσοστό συµµετοχής του αποχωρήσαντα καλυφθεί από τους ίδιους ή από
άλλους εταίρους, µε την υποχρέωση να τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του
προγράµµατος.
Ο τυχόν νέος ή οι νέοι εταίροι δεν υποχρεούνται να έχουν τα χαρακτηριστικά της παρ. 1.1 του
κεφαλαίου 4 της παρούσας.

Κεφάλαιο 12
Απόρριψη καταβολής επιχορήγησης
Εάν ο δικαιούχος καταθέσει εκπρόθεσµα δικαιολογητικά για την καταβολή επιµέρους δόσης, το
αίτηµα καταβολής για το συγκεκριµένο ποσό απορρίπτεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης,
µε απόφαση του Προϊσταµένου του ΚΠΑ2, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν
να τηρούνται οι όροι του προγράµµατος.
Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας κατά τριάντα (30) ηµέρες, µε απόφαση του
Προϊσταµένου του ΚΠΑ2, µετά από αίτηση του δικαιούχου.

Κεφάλαιο 13
Παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος
1. Ο ΟΑΕ∆ διενεργεί τους προβλεπόµενους ελέγχους στους δικαιούχους του προγράµµατος
οποτεδήποτε, προκειµένου να διαπιστωθεί η λειτουργία της επιχείρησης και η τήρηση των
λοιπών όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος.
Οι επαληθεύσεις του προγράµµατος διενεργούνται από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕ∆
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Οι δικαιούχοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) των προσωπικών τους δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των ευαίσθητων,
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που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράµµατος προκειµένου να
εξάγονται στατιστικά δεδοµένα στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης
µελετών µέσω ερωτηµατολογίων για την αξιολόγηση του προγράµµατος. Οι ωφελούµενοι
έχουν τα δικαιώµατα που κατοχυρώνουν για το υποκείµενο των δεδοµένων οι διατάξεις του
ΓΚΠ∆ (άρθρα 12επ.) και συγκεκριµένα: δικαίωµα πρόσβασης και ενηµέρωσης, διόρθωσης,
διαγραφής, περιορισµού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, υπό τις ειδικότερες
προϋποθέσεις του νόµου και τις νοµικές και συµβατικές υποχρεώσεις του υπευθύνου
επεξεργασίας.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος, συντάσσονται σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στον φάκελο της
επιχείρησης. Ο φάκελος περιλαµβάνει κάθε στοιχείο που αφορά την υπαγωγή στο πρόγραµµα,
δηλ. από την υποβολή της αίτησης και µέχρι τη λήξη του προγράµµατος (ενδεικτικά:
παραστατικά δαπανών τόσο του δικαιούχου όσο και της υπηρεσίας που καταβάλλει την
επιχορήγηση, εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις επί ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων. Αντίγραφο
της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση.
Επισηµαίνεται ότι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται και κατά την διάρκεια του τριµήνου της
δέσµευσης, όπου ελέγχεται η λειτουργία της επιχείρησης και η τήρηση των λοιπών όρων και
προϋποθέσεων του προγράµµατος.
2. Οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις υποχρεούνται :
•

να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους υπαλλήλους-ελεγκτές του
ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

•

να αποδέχονται όλους τους προβλεπόµενους από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των
δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,

•

να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα
απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας
ενίσχυσης δυνάµει του Κανονισµού 1407/2013.

3. ∆υνάµει

του

Κανονισµού

(άρθρο 6 παρ. 4),

τα κράτη

µέλη

καταγράφουν

και

συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την εφαρµογή του εν λόγω
Κανονισµού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για
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να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισµού. Τα αρχεία που αφορούν
καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας πρέπει να διατηρούνται επί (δέκα) 10 οικονοµικά
έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας µεµονωµένης ενίσχυσης δυνάµει του
καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν
αφορά

µόνον

στις

ελεγχόµενες

επιχειρήσεις

αλλά

επίσης

αποτελεί

και

αντίστοιχη

υποχρέωση της χορηγούσας Αρχής (ΟΑΕ∆) να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και
έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος,
σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κεφάλαιο 14
Επίλυση ∆ιαφορών - ∆ιαδικασία Ενστάσεων
Οποιαδήποτε

διαφορά

προκύψει µεταξύ των δικαιούχων

και των ΚΠΑ2 επιλύεται µε

απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση ∆.Σ.: 635/8-3-2016
–Β΄ 1708, όπως ισχύει).
Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των τριάντα (30)
ηµερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρµόδιο
ΚΠΑ 2 .
Όλες οι υποβαλλόµενες ενστάσεις µε τα τυχόν προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά ελέγχονται από
τον Προϊστάµενο και τον αρµόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2.
Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρµόδιο τµήµα της
αντίστοιχης Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Οργανισµού, το οποίο θέτει το αίτηµα της
επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
Η Γραµµατεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών µετά την εξέταση των
ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό τρόπο τόσο
στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2.

Κεφάλαιο 15
Πληροφόρηση
Η πρόσκληση του προγράµµατος δηµοσιεύεται στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆. Επίσης συντάσσεται ∆ελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσηµη
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ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται µέσω του Γραφείου
Τύπου του ΟΑΕ∆ στον ηµερήσιο τύπο.
Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης
στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιµοποιούν,
ορθολογικά, κάθε πρόσφορο µέσο επικοινωνίας που θα συµβάλλει στη διαφάνεια και στη
διάχυση λεπτοµερών πληροφοριών.

Κεφάλαιο 16
Τελικές διατάξεις
1. Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραµµα, λήγει
αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη του αριθµού
των δικαιούχων. Μετά την αυτόµατη λήξη της προθεσµίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων
για αριθµό δικαιούχων που αντιστοιχεί µέχρι το 30% των αρχικά κατανεµηθεισών θέσεων. Στην
περίπτωση αυτή οι θέσεις παραµένουν σε στάδιο αναµονής και ικανοποιούνται µε βάση την
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθµός των δικαιούχων.
2. Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού δύναται, µε απόφασή της, να αναστείλει, να παρατείνει και να
λήξει την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραµµα.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

33

